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PROPOZICE
Sedlčansko – Slapský speedcross 2015
- Volných amatérských závodů ve speedcrossu se mohou účastnit jezdci, kteří
nevlastní žádnou motocyklovou závodní licenci i jezdci s jakoukoli
motocyklovou licencí.Seriál (pohár)se skládá ze samostatných závodů a jede se podle
motokrossových řádů.
-Každý jezdec který vlastní licenci (A , B) musí tuto předložit při přejímce.
-Body budou přidělovány do dvacátého místa
(25,22,20,18,16,15,14,13,….1bod).Celkové body ze všech samostatných závodů
budou sčítány a na posledním závodě budou vyhlášeny celkové výsledky Sedlčansko
– Slapského Poháru ve speedcrossu.
-Každý účastník závodu spadá pod pravomoc pořadatele , jehož pokyny se musí
řídit.Každý účastník vstupuje do závodu na vlastní nebezpečí a zříká se nároku
na náhradu škody, která by mu mohla vzniknout v souvislosti se závodem.
-Závodu se může zúčastnit pouze jezdec, který je zcela způsobilý fyzicky i duševně
kontrolovat a ovládat svůj stroj a je vybaven motokrosovou výstrojí s ohledem
na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků závodu.
-Za nezletilého závodníka podává prohlášení ke každému závodu jeho zákonný
zástupce.Ten také zastupuje nezletilého závodníka ve všech jednáních
s organizátorem závodu.Po celou dobu konání závodu zákonný zástupce plně
odpovídá za jednání a bezpečnost nezletilého závodníka.
-Účastníci závodu jsou povinni do volných i kvalifikačních tréninků nastupovat
pouze ve své vypsané třídě. Délka volného treninku pro každou třídu je 15 min.
Do tréninků a závodů nastupovat s čitelnými čísly a to už na volné
tréninky.Startovní čísla na motocyklu musí být v kontrastu s podkladem a musí být
umístěno na čelní a obou bočních stranách motocyklu.Každý jezdec by měl mít
zádové číslo.
-Každý pořadatel závodů Speedcrossu je povinen zajistit sanitní vůz pro poskytnutí
první pomoci včetně lékaře.V případě nepřítomnosti sanitního vozu s lékařem je
pořadatel povinen přerušit závod nebo trénink.
-Startovné pro každého jezdce je stanoveno na 500,-Kč Pokud jezdec startuje ve
dvou třídách, připlácí ke startovnému 100,-Kč.
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Třídy (50 a 60 ) , (Veterán+40 a Veterán +50) a (Profi MX 1 a MX 2) se jedou
společně a vyhlášená je každá třída zvlášť.
-Odměňování jezdců v jednotlivých závodech je do pátého místa.
V celkovém pořadí POHÁRU je vyhlášení do pátého místa.
-Třída HOBBY 125 A HOBBY OPEN je určena pro jezdce bez jakékoli
motocyklové licence a pro jezdce s licencí C.
-Třída PROFI je určena pro jezdce s licencí A , B
-Třída Veterán je určena pro jezdce nad 40 let bez licence i s licencí.
Zvlášť hodnoceno Veterán +40 (nad 40 let) a Veterán + 50 (nad 50 let)
-V jedné závodní rozjížďce může startovat maximálně 40 jezdců.Pořadatel závodu si
vyhrazuje právo na úpravu časového rozpisu dle momentálních podmínek(počet
jezdců,počasí)
-Rozprava s jezdci se koná 10 min. po volném tréninku.
-Při závodech Speedcrossu jsou používány prapory dle řádů motokrosu:
-červený prapor…………..stop, ukončení závodu nebo tréninku
-černý prapor a tabulka s číslem…………….stop pro příslušného jezdce
-žlutý prapor v klidu……………….nebezpečí
-žlutý prapor,mávání……bezprostřední nebezpečí, zákaz předjíždění a skákání
-zelený prapor……………….volná dráha pro start závodu
-černobílá šachovnice……………konec závodu nebo tréninku

Třídy Speedcross:
-50 a 65

8+2kola (společná jízda, hodnoceno zvlášť)

-85

10+2 kola (do 16 let včetně)

-ČZ

10+2 kola

-Veterán 10+2 kola (společná jízda ,hodnoceno zvlášť)
-PROFI

15+2 kola (licence A,B, MX1 a MX2 hodnoceno zvlášť)

-HOBBY 125

10+2 kola (100ccm až 144ccm 2T + 175ccm až 250ccm 4T,)

-HOBBY OPEN…10+2 kola (od 175ccm 2T + od 290ccm 4
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